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Dankwoord
Op het moment van goedkeuring van dit proefschrift dacht ik dat alle hobbels
genomen waren. Echter het dankwoord moest nog geschreven worden. Mijn
grootste angst is dat ik op het moment dat dit boekje van de drukker komt
erachter kom dat ik iemand vergeten heb te vermelden in mijn dankwoord. Bij
deze; mocht ik iemand vergeten zijn te noemen, alsnog bedankt!
Als eerste wil ik mijn promotie team bedanken.
Prof. Dr. C.A. Bruggeman, Cathrien, bij deze wil ik je bedanken dat je me de
mogelijkheid hebt gegeven om te promoveren binnen de afdeling medische
microbiologie. Bedankt voor het vertrouwen en de stimulerende gesprekken die
we de afgelopen jaren gevoerd hebben.
Prof. Dr. M. Drent. Beste Marjolein, ik heb grote bewondering voor de manier
waarop jij de zaken regelt. Vooral in het laatste half jaar voor de promotie heb
jij mijn directe begeleiding op je genomen om me klaar te stomen voor de
verdediging. Ik wil je hartelijk bedanken voor je inzet.
Mijn co-promotor, Prof. Dr. J.A. Jacobs. Beste Jan, als initiatiefnemer van het
BAL-onderzoek in Maastricht heb jij altijd een grote rol gespeeld in mijn
begeleiding. Ik wil je bedanken voor je steun en de motiverende gesprekken.
Jouw enorme vakkennis en kundigheid, niet alleen op gebied van BAL, maakt
je tot een groot voorbeeld. Ik hoop dat ik in de toekomst nog af en toe jouw
expertise mag raadplegen.
Behalve mijn promotieteam waren nog een aantal mensen direct betrokken bij
de totstandkoming van dit proefschrift. Als eerste Walther van Mook, ondanks
dat het mij soms een onbegonnen zaak, leek bleef jij optimistisch over een
manuscript. Bedankt voor je suggesties en je inzet! Prof. Dr. V. Poletti, thank
you for your participation in my thesis and your suggestions for improvement.
Prof. Dr. G. Ramsay, thank you for your contributions to chapter four of my
thesis. Jan Schouten, beste Jan, ik wil je bedanken voor al je inzet betreffende
hoofdstuk 4 van mijn proefschrift. Ik weet dat je er veel werk aan gehad hebt en
ik waardeer je inzet enorm. Voor het includeren van patiënten voor hoofdstuk 4
kreeg ik ondersteuning van Miranda. Miranda, bedankt voor je onophoudelijke
enthousiasme bij je werk en alle extra taken die je, ook nadat je voor iemand
anders werkte, voor mij uitvoerde!
Otto Bekers. Beste Otto, ondanks het feit dat mijn kennis betreffende klinische
chemie en het valideren van testen in het begin erg minimaal was, wist jij mij
steeds de goede kant op te sturen. Jouw inzet om ons gezamenlijke
manuscript gepubliceerd te krijgen heb ik enorm gewaardeerd. Mijn dank!
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Hoofdstuk 6 was niet tot stand gekomen zonder onze samenwerking met de
afdeling medische microbiologie van Leiden en Nijmegen. Pieter, Kate, Judith,
Ed en Willem; bedankt voor de plezierige samenwerking!
Plezier hebben in je werk is gedeeltelijk afhankelijk van je werkomgeving. Een
goede sfeer op een afdeling is essentieel, zeker als je met een aantal mensen
op een kamer zit. Wat dat betreft heb ik het altijd getroffen met mijn
kamergenoten. Foekje, van mijn huidige kamergenoten was jij er het eerst. Ik
wil je bedanken voor al je statistische hulp en je stimulerende woorden als ik
weer eens zat te mopperen. Steve, ik heb bewondering voor jou vanwege de
rust die je uitstraalt en de positieve insteek die je in het leven hebt. Niets lijkt je
van je stuk te brengen, ook al moet je 10 keer op een dag je excuses
aanbieden! Guy, helaas was het samenleven maar kort, echter jouw gevoel
voor humor is niet te evenaren. Bedankt dat je wat leven in de kamer bracht en
af en toe voor wat afleiding zorgde! Yvonne, als infectioloog i.o. is misschien
niet de meest voor de hand liggende plek voor jou een kamer vol artsmicrobiologen i.o.. Je weet je echter goed staande te houden! Ik heb genoten
van onze diepgaande gesprekken die mij altijd weer stimuleerden een nieuw
artikel over PCP (of zoals jij altijd zegt: PJP) te schrijven waarvan ik weet dat
jou de diepere betekenis niet ontgaat! Bedankt dat je me altijd in mijn visie
steunde, ook al werd mijn arm blauw!
En dan tenslotte mijn twee paranymfen: lieve Laura, jouw optimisme heeft
menige dag gered. Ik wil je bedanken voor al je steunende woorden en ik ben
blij dat jij straks naast me staat! Schattige Suzanne, jij weet altijd precies die
(foute) grap te maken om me op te fleuren. In het jaar dat jij nu in opleiding
bent heb je me al veelvuldig geholpen als ik weer eens een vreemd probleem
had, waarvoor mijn dank. Ik reken op een paar extra foute grappen in het
kamertje!
Toen ik klaar was met mijn opleiding tot arts-microbioloog was er tot mijn
vreugde een plekje vrij in Maastricht. Aangezien ik nog zaken af moest maken
voor mijn proefschrift kwam het wel eens voor dat collega’s zaken van me over
namen, zeker toen ik ook nog eens heel handig mijn pols brak! Bij deze wil ik
jullie hiervoor bedanken; Ellen, Frank, Helke en Peter, mijn dank! Natuurlijk ook
dank aan de virologen, Valère en Inge, en de infectiologen, Annelies, Astrid en
Selwyn, voor de motiverende gesprekken en goede werksfeer.
De mensen die zeker niet mogen ontbreken zijn de mensen van het BALgroepje. Met name Lisette. Je leerde me de differentiële celtelling van BAL en
alle bijzondere cellen die er in voor kunnen komen herkennen. De tijd die wij
samen achter de microscoop hebben doorgebracht was leerzaam en plezierig.
Bovendien zijn mijn Nederlandse artikelen door jou leesbaar en (bijna) foutloos
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geworden. Ik hoop dat je niet te veel taalfouten hebt ontdekt in dit dankwoord
en wil je bij deze van harte danken voor al je inzet. Ook de andere leden van
het BAL-groepje wil ik bedanken voor hun inzet; Yvonne, Nicole en Beth, jullie
hulp bij het invriezen en verwerken van de BAL was van essentieel belang.
Bovendien heb ik de samenwerking met jullie als groep, zowel in het lab als
tijdens werkoverleggen, altijd als erg plezierig ervaren. Mijn dank hiervoor! Ik
hoop nog lang met jullie op deze manier samen te kunnen werken.
Behalve bovenstaande mensen van het BAL groepje wil ik de andere
medewerkers van de bacteriologie en virologie diagnostiek bedanken voor het
interesse dat ze altijd toonden in mijn onderzoek en de stimulerende woorden
om me een hart onder de riem te steken! Bovendien wil ik enkele groepsleden
bedanken voor het verzinnen van titels en hoop dat het aanbod voor het
schillen van aardappelen niet alleen geldt voor een bruiloft maar ook voor het
promotiefeestje?! Dus bij deze, in alfabetische volgorde: Anita, Ans D, Ans V,
Chantal, Desire, Doré, Ilse, Ineke, Frank C., Frank H., John, Jos, Judith, Kevin,
Lucy, Magdalena, Margot, Marielle, Marie-Louise, Myriam Ts, Myriam Tss,
Nicole L., Nicole M., Nicole P., Peter, Resi, Robje, Ron, Rosalie, Sabine,
Sarah, Veronique en Wanda.
In een deel van mijn proefschrift heb ik gebruik gemaakt van moleculaire
technieken, hierin ben ik altijd ondersteund door de mensen van de moleculaire
diagnostiek. Eerst onder leiding van Kees Vink, later werd dit overgenomen
door Petra Wolfs. Beste Kees, bedankt voor de leuke gesprekken, ze waren
misschien niet altijd even klinisch relevant, maar zeker leerzaam! Petra, onze
samenwerking zal de komende jaren alleen maar uitgebreider worden. Ik heb
bewondering voor de efficiënte manier waarop jij met tijd en personeel om gaat
en hoop nog veel (moleculaire) dingen van je te kunnen leren! Ook de
analisten moleculaire diagnostiek mogen in dit dankwoord natuurlijk niet
ontbreken; Bart, Eric, Hanne, Judith, Lieve en Selma. Bedankt voor het
wegwijs maken in de moleculaire technieken en de vele tips waar jullie me van
voorzien hebben! Ik wilde deze gelegenheid ook aangrijpen om Moniek te
bedanken die een klein jaartje ons team heeft versterkt.
In een dankwoord mogen de mensen die het leven aangenaam maken niet
ontbreken; familie en vrienden.
Allereerst mam, ik heb grote bewondering voor u en de manier waarop u uw
leven weer heeft opgepakt na het overlijden van pap. Alhoewel mijn leven voor
u vaak onbegrijpelijk is heeft u me altijd gesteund in mijn keuzes en stond u
altijd voor me klaar. Bedankt voor uw steun en medeleven.
Dan, mijn grote (schoon) broers en (schoon) zussen! Dankzij jullie werd ik al
snel ingewijd in het drinken van koffie, kijken naar films ongeschikt voor mijn

172

⏐
leeftijd en brommer rijden. Ondanks het kleine leeftijdsverschil zijn jullie altijd
echte broers en zussen voor me geweest. Ik wil jullie bedanken voor alle steun
die ik van jullie ontvangen heb de afgelopen jaren. Ook mijn neefjes en
nichtjes, Marc en Vera, Tim en Inge, Patrick en Manon wil ik bij deze bedanken
voor de afleidingsmanouvres in het weekend!
Kim, Ritch, Femke, Joost, Kyo en Luna; in de weekends en vakanties hielpen
jullie me altijd tijdelijk mijn promoveer stress te vergeten. Van barbecuen op
(te) kleine balkons via snowboarden in de woonkamer tot interessante
gesprekken met mannen in gele Alfa Romeo jassen, jullie wisten precies die
ingrediënten te vinden om me af te leiden van mijn werk.
Soms leer je via je werk mensen kennen waar je zo’n klik mee hebt dat het
vrienden worden en blijven nadat ze een andere baan hebben gevonden.
Maddy, sinds de dag dat je bij de virologie kwam werken klikte het tussen ons.
Ik waardeer je om je directheid en hoop nog vaak samen (met Randy
natuurlijk) af te spreken! Eventueel toch maar een tentje en graspop? Laat ik
de föhn thuis.
Jeroen, jarenlang hebben we samen op een kamer gebivakkeerd. Ondanks het
feit dat onze muziekkeuze niet altijd overeen komt en dat mensen soms
denken dat we elkaar (verbaal) aan het afslachten zijn vond ik onze
samenwerking altijd heel plezierig en heb ik veel steun gehad aan onze
gesprekken over promoveren. Mijn dank!
Annick, natuurlijk hebben we samengewerkt aan het laatste experimentele
hoofdstuk van mijn proefschrift en was je daarin een grote steun. Echter ook op
persoonlijk vlak heb ik veel aan jou gehad. Ik hoop dat je leven nu in een
rustiger vaarwater zal komen en dat ik je nog regelmatig zie!
En dan last, but certainly not least: Ron! Toen ik begon aan dit dankwoord
merkte ik dat het niet zo makkelijk was als ik gedacht had. Zoals altijd was jij er
om me te steunen en ik weet dat je het liefst het schrijven hiervan van me over
had genomen. Maar zie hier; het is me toch gelukt! Ik denk dat ik in alle
eerlijkheid kan zeggen dat dit proefschrift er niet had gelegen als jij er niet was
geweest. Jij weet als geen ander hoe je me moet stimuleren datgene te doen
wat gedaan moet worden, hoe hard ik me er ook tegen verzet! Ik wil jou dan
ook bedanken voor je onvoorwaardelijke steun, liefde en vertrouwen in mij. Het
laatste wat ik dan ook wil zeggen in dit dankwoord is; mijn vader had absoluut
gelijk wat jou betreft!

